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บทที่ 5 

ระบบยอ่ยอาหารและการสลายสารอาหาร

เพื่อใหไ้ดพ้ลงังาน
5.1.อาหารและการยอ่ยอาหาร

5.1.1. การยอ่ยอาหารของจลุินทรยี์

5.1.2. การยอ่ยอาหารของสตัว์

5.1.3. การยอ่ยอาหารของคน



1. ANIMAL NUTRIRION

(DIGESTIVE SYSTEM)

undernourishment: การขาดอาหาร(deficient in calories) เป็นเวลานาน

overnourishment: การไดร้บัอาหารปริมาณมากเกินไป

malnourished: การขาดสารอาหารทีจ่ าเป็น (essential nutrients)



ท าไมสิง่มีชีวิตตอ้งกินอาหาร?

1.เพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงพลงังาน

2.เพือ่ใหไ้ดอิ้นทรียส์ารส าหรบั 

  น ามาใชส้งัเคราะห์

ส่วนประกอบ

  ต่างๆ ของร่างกาย

3.เพือ่ใหไ้ดส้ารอาหารทีจ่ าเป็น

  ต่างๆ ทีร่่างกายสงัเคราะหเ์อง

ไม่ได้



สารอาหารที่จ าเป็น(essential nutrient)

สารอาหารที่จ าเป็น: สารอาหารที่ร่างกายสตัวส์รา้งเองไม่ได ้ตอ้งไดร้บัจาก

อาหารมี 4 ชนิด คือ

1. Essential amino acid ร่างกายคนเรา

ตอ้งการกรดอะมิโนเพือ่ใชใ้นการสรา้ง

โปรตีนจ านวน 20 ชนิด  แต่มีกรดอะมิโน

จ าเป็น(essential amino acid) จ านวน

8 ชนิดที่ร่างกายสรา้งเองไม่ได ้คือ 

Tryptophan, Methionine, Valine, 

Threonine, Phenylalanine, Leucine, 

Isoleucine, Lysine (ในทารกมีตวัที่ 9 คือ 

Histidine)



2.Essential fatty acid ทีจ่ าเป็นในสตัวคื์อ กรดไขมนัไม่

อ่ิมตวั(unsaturated fatty acid) ทีพ่บในคนเช่น linoleic 

acid

3.วิตามิน ร่างกายตอ้งการในแต่ละวนัปริมาณนอ้ย ที่

จ าเป็นมีทั้งหมด 13 ตวั แบ่งเป็น

  3.1 water-soluble vitamins ไดแ้ก่ B complex, C

3.2 fat-soluble vitamins ไดแ้ก่ A, D, E, K

4.เกลือแร่ 

(minerals)



Water-soluble vitamins



Fat-soluble vitamins





แบ่งสิง่มีชีวิตตามการจดัหาสารอาหาร เป็น 2 พวก คือ

1. Autotroph (auto = self, trophe = nutrition) พวกทีส่รา้ง

อาหารไดเ้องจากสารอนนิทรีย ์ไดแ้ก่ พืชสีเขียวต่าง ๆ

2. Heterotroph (hetero = other) พวกทีส่รา้งอาหารเองไม่ได ้

ไดแ้ก่ สตัวต่์าง ๆ 



1. Herbivore พวกทีก่ินพชืเป็นอาหาร 

    เช่น ววั, มา้, กระต่าย

แบ่ง Heterotroph ตามลกัษณะของอาหารท่ีกิน 

เป็น 3 ชนิด คือ

2. Carnivore พวกทีก่ินเนื้ อเป็นอาหาร

     เช่น เสือ, แมว

3. Omnivore พวกทีก่ินทั้งพชืและสตัวเ์ป็นอาหาร 

    เช่น แมลงสาบ, อีกา และคน



ลกัษณะทางเดินอาหารของพวกทีกิ่นพืช(herbivore)เป็นอาหาร

-ฟันจะมีลกัษณะ

กวา้งและนูนเป็นสนั

ส าหรบับดอาหาร

-ล าไสเ้ล็กจะยาว

 ส าหรบัย่อย 

 อาหาร (พืช)ได้

 นานๆ



ลกัษณะทางเดนิอาหารของพวกที่กนิเนือ้(carnivore)เป็นอาหาร

-ฟันจะเหมาะส าหรับแทง  
ฉีก และเคีย้วอาหาร

-ล าไส้เลก็จะส้ัน

-มีฟันหน้า(incisor) และ
เขีย้ว(canine)ทีแ่หลม



ลกัษณะทางเดินอาหารของพวกที่กินพืชและเนื้ อ(omnivore)เป็นอาหาร

-ฟันหนา้ส าหรบักดั

-เข้ียวไวส้ าหรบัฉีก

-ฟันกรามหนา้(premolar) ส าหรบับด

-ฟันกรามหลงั(molar) ส าหรบัเค้ียว

-ล าไสเ้ล็กจะยาวปากลาง



1. Suspension feeder 
ใหอ้าหารช้ินเล็กลอดเขา้สู่ทางเดินอาหาร

3. Fluid feeder 
ดูดกินของเหลวจากสิง่มีชีวิตอ่ืนเป็นอาหาร

แบ่ง Heterotroph ตามวิธีการกินอาหาร เป็น 4 ชนิด คือ

2. Substrate or Deposit feeder 
พวกที่กินที่อยู่อาศยัของตวัเองเป็นอาหาร

4. Bulb feeder 
พวกที่กินอาหารช้ินใหญ่



กระบวนการกินอาหาร (food processing) ประกอบดว้ย

1. Ingestion (การกิน) 

   การน าอาหารเขา้สู่ร่างกาย

2. Digestion (การย่อย) 

   การท าใหอ้าหารทีก่ินเขา้

   ไปมีขนาดเลก็ลง 

 2.1 Mechanical digestion

   -การเค้ียว

 2.2 Chemical digestion

-การย่อยโดยเอนไซม์

3. Absorption (การดูดซึม)

4. Elimination (การขบัออก)



การย่อย(digestion) แบ่งตามวิธีการและชนิดของสตัวไ์ดด้งันี้

1. Intracellular digestion in simple organisms

พบในปรสิต (protists) และฟองน ้ า

-มีการน าอาหารเขา้สู่เซลลร่์างกายโดยตรง

-ย่อยอาหารภายในเซลล ์(intracellular 

digestion)

-เคลือ่นยา้ยสารอาหารที่ย่อยไดจ้าก food 

vacuole สู่ไซโตพลาสม

-ขบักากอาหารออกทาง anal pore



2. Intracellular and extracellular digestion in simple animals

พบในหนอนตวัแบน(พลานาเรีย) และ cnidarians(เช่น แมงกะพรุน, ไฮดรา)

-มี gastrovascular cavity ที่เป็นช่องส าหรบัน ้ า,

 อาหาร และอากาศเขา้สู่ร่างกาย

-ทางเขา้และออกของอาหารเป็นทางเดียวกนั 

(incomplete digestive tract)

-หลงัจากอาหารเขา้สู่ gastrovascular cavity

จะมีการปล่อยเอนไซมจ์ากเซลลอ์อกมาย่อย

 เรียกการย่อยนี้ ว่า extracellular digestion

-อาหารที่ย่อยแลว้ยงัมีขนาดใหญ่อยู่ จะถูก

 น าเขา้สู่เซลลโ์ดยวิธี phagocytosis

 และย่อยต่อไป



ขั้นตอนการย่อยแบบ extracellular digestion ในไฮดรา



3. Extracellular digestion in complex animals

พบในสตัวส่์วนใหญ่  ตั้งแต่หนอนตวักลมจนถงึสตัวม์ีกระดูกสนัหลงั

-มีทางเปิดของปาก(mouth)และทวารหนกั(anus)

 แยกกนัเรียก complete digestive tract หรือ 

alimentary canal

-crop และกระเพาะอาหารท าหนา้ที่เก็บอาหาร

 (บางครั้งอาจมีการย่อย)

-gizzard ท าหนา้ที่บดอาหาร

ดูดซึมสารอาหาร



ระบบทางเดินอาหารของคน

ประกอบดว้ย
1. ช่องปาก (oral cavity)

2. คอหอย (pharynx)

3. หลอดอาหาร 

(esophagus)

4. กระเพาะอาหาร 

(stomach)

5. ล าไสเ้ล็ก 

(small intestine)

6. ล าไสใ้หญ่ 

(large intestine or colon)

7. ล าไสต้รง (rectum)

8. ทวารหนกั (anus)



ช่องปาก (oral cavity)

-ในช่องปากมีต่อมน ้ าลาย 3 คู่

-น ้ าลายประกอบดว้ยสารไกลโคโปรตีน

 ที่มีลกัษณะลืน่ เรียก mucin มีบทบาท

 ในการท าใหอ้าหารลืน่ กลืนง่าย 

 ป้องกนัเยือ่บุช่องปากและฟันไม่ใหผุ้

-ในน ้ าลายมีน ้ าย่อย amylase 

ส าหรบัย่อยแป้งและไกลโคเจน

-ล้ินในช่องปากท าหนา้ที่คลุกเคลา้

อาหารใหเ้ป็นกอ้นเรียก bolus



คอหอยและหลอดอาหาร(pharynx and esophagus)

1.เมือ่ไม่มีอาหาร 

esophageal 

sphincterหดตวั 

epiglottisยกข้ึน  

glottisเปิด 

-ทางเดินหายใจเปิด

-ทางเดินอาหารปิด

2.เมือ่อาหารมาถึงคอ

หอยจะกระตุน้การกลืน 

กล่องเสียง(larynx)และ

glottisยกตวัข้ึน epiglottis

เคลือ่นตวัลงมาปิด

-ทางเดินหายใจปิด

-ทางเดินอาหารเปิด

3.esophageal sphincter

คลายตวัอาหารเคลือ่นสู่

หลอดอาหาร 

4.กลา้มเนื้ อหด-คลายตวัเป็น

จงัหวะ(peristalsis)ดนัอาหาร

จากหลอดอาหาร

สู่กระเพาะอาหาร



การยอ่ยอาหารในช่องปากของคน



กระเพาะอาหาร(stomach)

ต่อมแกสตริก (gastric gland) ประกอบดว้ยเซลล ์3 ชนิด

1.mucous cell หลัง่เมือกป้องกนัไม่ให้

 เซลลก์ระเพาะถูกย่อย

2.parietal cell หลัง่กรดเกลือ (HCl)

3.chief cell หลัง่ pepsinogen

  กรดเกลือเปลีย่น pepsinogen 

  เป็น pepsin

acid chyme ส่วนผสมของอาหารที่

                กลืนลงไปกบัน ้ าย่อย



การยอ่ยอาหารในกระเพาะอาหารของคน



การย่อยอาหารในกระเพาะอาหารของสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง

1)เริม่แรกววัจะเค้ียวและ

กลืนหญา้ ในรูปของbolus 

เขา้สู่rumen

2)bolusบางส่วนอาจเคลือ่นเขา้สู่

reticulum ทั้งrumenและreticulum

มีsymbiotic prokaryotesและ

protistsท าหนา้ที่ย่อยเซลลูโลส 

และหลัง่กรดอะมิโนออกมา

3)อาหาร(cud)บางส่วนจาก

(2)จะถูกน ากลบัออกมาเค้ียว

ใหม่

4)ววัจะกลืนcudจาก(3)กลบัเขา้สู่กระเพาะ

ส่วน omasum ที่มีการดูดน ้ากลบั

5)cudที่มีปริมาณจุลินทรียม์ากๆ จะเคลือ่นสู่กระเพาะส่วน abomasum กระเพาะส่วนนี้ มีการ

  หลัง่เอนไซมอ์อกมาย่อยอาหาร  ดงันั้นอาจถอืไดว่้าส่วนนี้ เป็นกระเพาะอาหารที่แทจ้ริง  

   และ 3 ส่วนแรกถอืเป็นส่วนขยายของหลอดอาหาร



ล าไสเ้ล็ก(small intestine)

-เป็นส่วนทีม่ีการย่อยและดูดซึมอาหาร

 มากทีสุ่ด

-เป็นส่วนทีย่าวทีสุ่ดของทางเดนิอาหาร

 ในคน ยาว 6 ม.

-ส่วนตน้ของล าไสเ้ล็กเรียก duodenum ยาว 25ซม. ท าหนา้ทีร่บัอาหาร(acid chyme)จาก

กระเพาะอาหาร และย่อยต่อโดยอาศยัน ้าย่อยจากตบัอ่อน น ้าดีจากตบัและถุงน ้าดี และ

น ้าย่อยจากล าไสเ้ล็กเอง



การย่อยโปรตีนในล าไสเ้ล็กของคน

-เปปไทดเ์ล็กๆจะถูกย่อยต่อโดยdipeptidaseไดเ้ป็นกรดอะมิโน

ในล าไสเ้ล็กม ีpeptidase enzyme 2 ชนิด

1.Endopeptidase สลายพนัธะเปปไทดใ์นสายโปรตีน 

เช่น trypsin, chymotrypsin

2.Exopeptidase สลายพนัธะเปปไทดจ์ากปลายดา้น

           นอกของสายโปรตีน เช่น carboxypeptidase, 

aminopeptidase (สรา้งจากเซลลล์ าไสเ้ล็ก)

-dipeptidase ย่อย dipeptide



การยอ่ยไขมนัในล าไสเ้ล็กของคน



การยอ่ยอาหารในล าไสเ้ล็กของคน

sucrase, maltase, lactase



การดดูซึมอาหารในล าไสเ้ล็กของคน

-การดดูซึมสารอาหารส่วนใหญ่เกิดท่ีล  าไสเ้ล็ก(jejunumและileum)
-เกิดเล็กนอ้ยท่ีล าไสใ้หญ่



ระบบน ้าเหลือง(Lymphatic system)

-lymphatic system น าของเหลวและโปรตีนกลบัสู่กระแสเลือดโดยน าเขา้ทางvenae cava

-lymph: ของเหลวใน lymphatic vessel (ภายในมี valve)

-lymph node: เป็นอวยัวะท าหนา้ที่กรอง lymphและท าลายเช้ือโรค ภายในประกอบดว้ย 

connective tissue และเม็ดเลือดขาว



ล าไสใ้หญ่(large intestine) ล าไสต้รง(rectum) และทวารหนกั(anus)

-ล าไสต้รงเป็นทีเ่ก็บกากอาหาร  ซ่ึงอุดมดว้ยจุลลินทรียแ์ละเซลลูโลส

-ระหว่างล าไสต้รงและทวารหนกัมีหูรูด (sphincter) 2 อนั

 อนัแรกอยู่ใตอ้ านาจจิตใจ ส่วนอีกอนัอยู่นอกอ านาจจิตใจ

-ล าไสใ้หญ่ท าหนา้ทีดู่ดน ้ าและเกลือแร่

-กากอาหารในล าไสใ้หญ่เคลือ่นแบบ peristalsisและอยู่ในล าไสใ้หญ่นาน 

12-24 ชม.





แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างระบบไหลเวียนเลือดและระบบยอ่ยอาหาร



Peptidoglycan

Glycoprotein



Glycolipid

Lipopolysaccharide



5.1.1 การย่อยอาหารของจุลินทรีย์

ภาพ ก ขนมปังทีข่ั้นรา 

ภาพ ข. ภาพวาดแสดงราทีข้ึ่นบนขนมปัง



อะมีบาและพารามีเซียม



การย่อยอาหารของอะมีบาและพารามีเซียม

  เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทมีีการย่อยอาหารภายในเซลล์

  อะมีบาน าอาหารเข้าสู่เซลล์ด้วยวิธฟีาโกไซโทซิส

   และพิโนไซโทซิส

  พารามีเซียมใช้ซีเลียบริเวณช่องปาก 

   (oral groove)



อะมีบา

 (ฟาโกไซโทซิส)

พารามีเซียม

(ใชซิ้เลีย)

ฟูดแวคิวโอล

เอนไซมโ์นไลโซโซม

อาหารมีขนาดเล็กลง

เซลล์

ล าเลียงสู่

กากอาหาร

เอกโซไซโทซีส

ขบัออก



5.1.2  การยอ่ยอาหารของสตัว์

ฟองน ้า

 ก. ภาพถ่ายภายนอกของฟองน ้า

      ข. ภาพวาดแสดงลกัษณะโครงสรา้งของฟองน ้า 



ฟองน ้า

•  เป็นสตัวไ์ม่มีเน้ือเยือ่อยา่งแทจ้ริง
•  เซลลโ์คเอโนไซตมี์แฟลเจลลมั / ปลอกหุม้
•  ใชแ้ฟลเจลลมัโบกพดัอาหารเขา้ไปในปลอก
•  น าอาหารเขา้สูเ่ซลลด์ว้ยวิธีฟาโกไซโทซิสเกิด    
    เป็นฟูดแวคิวโอล  

•  มีการยอ่ยอาหารภายในฟูดแวคิวโอล  
•  หรืออาจใชเ้ซลลค์ลา้ยอะมีบาท่ีอยูบ่ริเวณใกลก้บั   
    เซลลโ์คเอโนไซต์



ก. ภาพถ่ายตดัตามยาวแสดงโครงสรา้งภายในของไฮดราจากกลอ้งจุลทรรศน์

ข. ภาพวาดตดัตามยาวแสดงโครงสรา้งภายในของไฮดรา

ค. ภาพวาดการจดัเรียงตวัของเซลลผ์นังดา้นในของล าตวั

ไฮดรา



ไฮดรา

  มีรอ่งภายในล าตวัที่มีรูเปิดทางเดียว

  มีเทนทาเคิล บรเิวณรอบๆ รูเปิด

  ไฮดราใชเ้ทนทาเคิลจบัเหยือ่ส่งเขา้ปาก

  อาหารผ่านไปยงัช่องภายในล าตวั

  เซลลบุ์ช่องภายในล าตวัท าหนา้ที่สรา้งเอนไซม์

ยอ่ยอาหาร



หนอนตวัแบน

(ที่ด  ารงชีพแบบอิสระ เช่น พลานาเรยี)

  มีทางเดินอาหารทอดยาวไปตามล าตวั  และแตกแขนง

    แยกออกไปสองขา้งของล าตวั

  มีช่องปากใหอ้าหารเขา้อยูต่รงกลางดา้นทอ้งของล าตวั  

    และตอ่จากปากมีคอหอย

  คอหอยมีลกัษณะเหมือนงวงใชด้ดูอาหาร

  อาหารถูกยอ่ยในทางเดินอาหาร และถูกดดูซึมเขา้สูเ่ซลล์

  กากอาหารขบัออกทางปาก



ทางเดินอาหารของพลานาเรีย  ภาพถ่ายจากกอ้งจุลทรรศน ์(ก.) ภาพวาด (ข.)



หนอนตวัแบน

•  ไฮดราและหนอนตวัแบนจะมีช่องอาหารเขา้และ
    ก าจดักากอาหารช่องเดียวกนั  

    จดัเป็นสตัวท์ี่มีทางเดินอาหารไม่สมบูรณ์

•  สตัวท์ี่มีทางเดินอาหารสมบูรณ ์ 
    คือ มีรูเปิดของทางเดินอาหาร 2 ทาง 

    คือ ปากและทวารหนกั

•  พยาธิไสเ้ดือน  พยาธิเสน้ดา้ย  ยงัไม่มีการพฒันา

    ทางเดินอาหารแยกเป็นสว่นๆ



ไสเ้ดือนดินและสตัวข์าปลอ้ง

•  ตวัอยา่งเช่น แมลง  แมงมุม  กุง้

•  มีทางเดินอาหารสมบูรณ์

•  ภายในท่อทางเดินอาหารจะเปลี่ยนเป็นอวยัวะ

   ท่ีท าหนา้ท่ีแตกตา่งกนัไป

•  สตัวข์าปลอ้งเป็นสตัวก์ลุม่ใหญม่ากมีความ

   หลากหลายทางชีวภาพสูง  มีการกินอาหารแตกตา่งกนั  

   วิวฒันาการของปากมีความจ าเพาะ

•  มีอวยัวะช่วยยอ่ยอาหารเพิ่มข้ึน



ไสเ้ดือนดินและสตัวข์าปลอ้ง

ทางเดินอาหารของไสเ้ดือนดิน  (ก.)  ตัก๊แตน  (ข.)



สตัวมี์กระดูกสนัหลงั

•  มีอวยัวะท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอ่ยท่ีซบัซอ้น
•  มีฟันส าหรบับดเค้ียวอาหาร
•  มีตอ่มสรา้งเอนไซมช่์วยยอ่ยอาหาร  
   เช่น ตอ่มน ้าลายและตบัอ่อน



ระบบทางเดินอาหารของววั

 เป็นสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง

  มีที่พกัอาหารส าหรบัจุลินทรียใ์นการยอ่ยเซลลโูลส

  กระเพาะอาหารของววัมี 4 สว่น ไดแ้ก่ 

    รูเมนหรอืเรยีกว่าผา้ข้ีริ้ ว  โอมาซมัหรือเรยีกว่า

    สามสิบกลีบ  เรตคิิวลมัหรอืเรยีกว่ารงัผ้ึง และส่วน

    ที่เป็นกระเพาะอาหาร หรือเรยีกว่า อะโบมาซมั



ระบบทางเดินอาหารของววั



อาหาร ปาก
เค้ียว

เค้ียวเอ้ือง

กลืน

กลืน

หลอดอาหาร

กระเพาะอาหารส่วนรูแมน

   มีแบคทเีรียและโพรโทซัวช่วยย่อยเซลลูโลส  

นอกจากนี้ จุลินทรีย์ยังสงัเคราะห์กรดอะมิโนจากยูเรีย

และแอมโมเนียที่เกดิจากการหมกัรวมทั้งสงัเตราะห์

กรดไขมันและวิตามินบี 12 ด้วย

การบีบตวัยอ้นกลบั

  กระเพาะอาหารส่วนอะโบมาซมั

ท าหนา้ท่ีหลัง่เอนไซมอ์อกมาย่อยอาหาร

  กระเพาะอาหารส่วนโอมาซมั

ท าหนา้ท่ีบดและผสมอาหาร

  กระเพาะอาหารส่วนเรติคิวลมั

ท าหนา้ท่ีบดและผสมอาหาร

  ล าไสเ้ล็ก

ท าหนา้ที่ย่อยและดูดซึมอาหาร
ล าไสใ้หญ่ ทวารหนกั

การย่อยอาหารตามปกติ

การเค้ียวเอ้ือง

แผนภาพแสดงการเคลือ่นของอาหารผ่านทางเดินอาหาร และการเค้ียวเอ้ืองในสตัวเ์ค้ียวเอ้ือง

ส ารอก



5.1.3  การยอ่ยอาหารของคน

ระบบทางเดนิอาหารของคน



การยอ่ยอาหารในปาก

•  มีฟันท าหนา้ท่ีบดเค้ียวอาหาร
•  มีล้ินช่วยคลกุเคลา้อาหาร  ช่วยในการกลืนและรบัรสอาหาร
•  มีตอ่มน ้าลาย 3 คู่ อยูท่ี่ขา้งกกหู  ใตล้ิ้น  และใตข้ากรรไกร
•  น ้าลายมีเอนไซมอ์ะไมเลส  ท าหนา้ท่ียอ่ยแป้งไดเ้ดกซท์ริน  
   หรือไดแซ็คคาไรด ์เช่นมอลโทส



ฟัน

•  ฟันแตล่ะซ่ีมี 2 ส่วน คือ ตวัฟัน (crown) และรากฟัน (root)

•  ส่วนนอกสุดของตวัฟัน คือ สารเคลือบฟัน ( enamel)

•  ถดัมาเป็นช้ินเน้ือฟัน ( dentine) และโพรงฟัน ( pulp cavity )

สว่นประกอบตา่งๆ ของฟัน



•  มี 3 คุ่ อยูข่า้งกกหู ใตล้ิ้น และใตข้ากรรไกร

•  ผลิตน ้าลายวนัละประมาณ 1-1.5 ลิตร

•  น ้าลายมีน ้าเป็นองคป์ระกอบรอ้ยละ 99.5 มี pH 6.2-7.4

•  มีส่วนประกอบที่เป็นเมือก ท าหนา้ทีห่ล่อล่ืนอาหาร

•  มีเอนไซมอ์ะไมเลสยอ่ยแป้ง



การกลืนอาหาร

•  การกลืนเป็นกระบวนการท างานรว่มกนัของคอหอย (pharynx)

   ฝาปิดกลอ่งเสียง (epiglotis) 

   และเพดานอ่อน ( soft palate)



หลอดอาหาร

• หลอดอาหารยาวประมาณ  25 cm

• ท าหนา้ที่น าอาหารจากปากสู่

   กระเพาะอาหาร

• การเคลื่อนที่ของอาหารเกิดจากการ

  หดตวัและคลายตวัของกลา้มเน้ือ

  ท่ีอยูร่อบๆหลอดอาหาร กระบวนการน้ี

  เรียกว่า“เพอริสตลัซิส” (peristalsis)



การยอ่ยอาหารในกระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหาร  (stomach)

 อยูภ่ายในช่องทอ้งดา้นซา้ย ใตก้ระบงัลม

 มีผนงักลา้มเน้ือหนา แข็งแรงมาก ยดืหยุน่ไดด้ี

 ขยายความจไุดถึ้ง 500-2,000 ลบ.ซม.

 มีกลา้มเน้ือหูรูด 2 แห่ง คือ ตดิกบัหลอดอาหาร 

  และบริเวณตอ่กบัล าไสเ้ล็ก

 ผนงัดา้นในของกระเพาะอาหารบุดว้ยเซลลบ์ุผิว 3 ชนิด



กระเพาะอาหาร

กระเพาะอาหารและเซลลบุ์ผวิ



การยอ่ยอาหารในกระเพาะอาหาร

ฮอรโ์มนแกสตริน

กรดไฮโดรคลอริก เพปซิโนเจน

เพปซิน

พนัธะเพปไทด์

พอลิเพปไทดข์นาดเล็ก + ไดเพปไทด ์+ กรดอะมิโน

กระเพาะอาหาร

อาหาร

กระตุน้การหลัง่

ยอ่ย

ได้

ผนงักระเพาะ

หลัง่

&



การยอ่ยโปรตนีในกระเพาะอาหาร



การยอ่ยอาหารในกระเพาะอาหาร

• ความเป็นกรดท าลายแบคทีเรีย & เอ็นไซมอ์ะไมเลสท าให้
  สารอาหารพวกคารโ์บไฮเดรต และลิพิดถูกล าเลียงตอ่ไปใน  

  ล  าไสเ้ล็ก

• อาหารจะอยูใ่นกระเพาะอาหารประมาณ 30 นาทถึีง 6 ชัว่โมง 

  ข้ึนอยูก่บัชนิดอาหาร

• น ้าเมือกจากผนงัดา้นในของกระเพาะมีฤทธ์ิเป็นเบสจะท า  

  ปฏิกิรยิากบั HCl มีสภาพเป็นกลาง ท าใหเ้อนไซมจ์งึไม่ยอ่ย 

  กระเพาะอาหาร 



การยอ่ยในล าไสเ้ล็ก

• อาหารท่ียอ่ยแลว้บางสว่นและยงัไม่ไดย้อ่ยจะเคลื่อนผ่าน
   กลา้มเน้ือหูรูดของกระเพาะอาหารเขา้สูล่  าไสเ้ล็ก

• ล  าไสเ้ล็กมีลกัษณะเป็นทอ่ 6-7 เมตร แบ่งเป็น 3 สว่น
  1. ดโูอดนิมั  ยาวประมาณ  25 cm.

2. เจจนูมั    ยาวประมาณ  2.50 m.

3. ไอเลียม   ยาวประมาณ  4 m.

• การยอ่ยอาหารในล าไสเ้ล็กเก่ียวขอ้งกบัการท างานของตบัอ่อน 

  และผนงัล าไสเ้ล็ก



การยอ่ยในล าไสเ้ล็ก

ความสมัพนัธร์ะหว่างตบั ตบัอ่อน และดโูอดินมั

• เม่ืออาหารจากกระเพาะอาหาร
  เขา้สูล่  าไสเ้ล็กส่วนดูโอดินมั

  ดโูอดินมัจะสรา้งฮอรโ์มน

  มากระตุน้ตบัอ่อนใหส้รา้งสาร

  โซเดียมไฮโดรเจนคารบ์อเนต

  ซ่ึงมีฤทธ์ิเป็นเบสปลอ่ยออกมา

  สูด่โูอดินมัเพื่อลดความเป็นกรด

  ของอาหาร



การยอ่ยโปรตีน

• ทริปซินและไคโมทริปซินจะยอ่ยโปรตนีใหเ้ป็นเพปไทด ์ 
  สว่นคารบ์อกซิเพปทิเดสจะยอ่ยโปรตนี

  และเพปไทดใ์หเ้ป็นกรดอะมิโน

• เซลลผ์นงัดา้นในของล าไสเ้ล็กสว่นดโูอดินมั
  จะผลิตเอนไซมห์ลายชนิด ไดแ้ก่ อะมิโนเพปทิเดส 

  ไดเพปทิเดส ไตรเพปทิเดส โดยเอนไซมเ์หลา่น้ี

  จะยอ่ยเพปไทดใ์หเ้ป็นกรดอะมิโน

• ท่ีมาของไคโมทริปซิน คารบ์อกซิเพปทิเดส เป็นดงัภาพตอ่ไปน้ี



การยอ่ยโปรตีน

การท างานร่วมกนัของเอนไซมจ์ากตบัอ่อนและล าไส้เลก็



การยอ่ยคารโ์บไฮเดรต

• ตบัอ่อนสรา้งเอนไซมอ์ะไมเลสแลว้ส่งมาที่ล  าไสเ้ล็ก

  เพื่อยอ่ยแป้งไกลโคเจนและเดกซท์รินใหเ้ป็นมอลโทส

• เซลลผ์นงัดา้นในล าไสเ้ล็กส่วนดโูอดินมั

  จะผลิตเอนไซมม์อลเทสยอ่ยมอลโทส

• ผนงัล าไสเ้ล็กผลิตเอนไซมซู์เครสยอ่ยซูโครส

  ใหเ้ป็นกลโูคสและฟรกัโทส  และเอนไซมแ์ลกเทส

  ยอ่ยแลกเทสใหเ้ป็นกลโูคส  และกาแลกโทส



การยอ่ยคารโ์บไฮเดรต

การยอ่ยคาร์โบไฮเดรต



การยอ่ยลิพิด

• ตบัท าหนา้ท่ีสรา้งน ้าด ี(bile) 

  เก็บไวท่ี้ถุงน ้าดี ( gall bladder )

• น ้าดีมีสว่นประกอบท่ีส าคญัคือ เกลือน ้าด ี(bile salt) 

   ช่วยใหไ้ขมนัแตกตวัเป็นหยดไขมนัเล็กๆ 

   และแทรกรวมกบัน ้าไดใ้นรูป อิมลัชนั (emulsion)

• ตบัอ่อนและเซลลท่ี์ผนงัล าไสเ้ล็กจะสรา้งเอนไซมล์ิเพส 

  ซ่ึงจะยอ่ยไขมนัที่อยูใ่นรูปอิมลัชนัใหเ้ป็นกรดไขมนัและกลีเซอรอล

• เกลือน ้าดถูีกดดูซึมท่ีล าไสใ้หญ ่เพ่ือใหต้บัน ากลบัมาใชใ้หม่



การยอ่ยลิพิด



การดูดซึมอาหาร • เป็นกระบวนการน าสารอาหารเขา้สูเ่ซลล์

กระเพาะอาหาร
• ดดูซึมสารท่ีละลายในลิพิดไดด้ ี
เช่น แอลกอฮอล ์และยาบางชนิด

ล าไสเ้ล็ก
• ดดูซึมสารอาหาร น ้า วิตามิน และแรธ่าตุๆ  
• ผนงัดา้นในของล าไสเ้ล็กบุดว้ยเซลลบุ์ผิวชั้นเดียว 
  เรยีกว่า วิลลสั (vilus) ท าหนา้ที่ดดูซึมสารอาหาร



วิลลสัและไมโครวิลลสั

• ความหนาแน่นของวิลลสั 20-40 หน่วยตอ่ 1 ตร.มม.

• ภายในวิลลสัมีหลอดเลือดฝอยและทอ่น ้าเหลือง

ก. วิลลสั และไมโครวิลลสั

ข. ภาพถ่ายไมโครวิลลสัจากกลอังจุลทรรศนอิ์เล็กตรอน



การดูดซึมสารอาหาร

กรดอะมิโน มอโนแซ็คคาไรด์

ไมโครวิลลสั

หลอดเลือดฝอย

ตบั

หวัใจ

อวยัวะ

รา่งกาย



การดดูซึมอาหาร

กรดไขมนั+กลีเซอรอล

ไมโครวิลลสั

ไตรกลีเซอไรด์

หลอดน ้าเหลืองฝอยหวัใจ

อวยัวะ/

รา่งกาย
ที่วิลลสั



ล าไสใ้หญ่

• ยาวประมาณ 1.50 เมตร

• ประกอบดว้ยส่วนโคลอน  

  ไสต้รง (rectum) 

  และทวารหนกั (anus)

ส่วนประกอบของล าไสใ้หญ่



การดดูซึมอาหารท่ีล  าไสใ้หญ่

• ดดูซึมน ้า วิตามิน และแรธ่าตุ

• มีแบคทีเรียพวก Escherichia coli

ช่วยสงัเคราะหวิ์ตามิน K B12 

  กรดโฟลิก , ไบโอทิน



กระบวนการยอ่ยอาหารของคน

ปาก ล าไสใ้หญ่

โคลอน

ไสต้รงทวารหนัก

4 ชม.

8-9 ชม.

ชม.ที่ 12





5.2 การสลายสารอาหารระดบัเซลล์

การสลายสารอาหารระดบัเซลล ์(cellular respiration)

หมายถึง  กระบวนการสลายสารอาหารภายใน

เซลลเ์พื่อเปลี่ยนพลงังานของพนัธะเคมีของสารอาหารให้

มาอยูใ่นรูปสารประกอบพลงังานสูง ที่เซลลพ์รอ้มท่ีจะน า

พลงังานไปใชไ้ด ้เช่น ATP



ATP
• เป็นสารท่ีมีพลงังานสูงท า

หนา้ท่ี

  เก็บพลงังาน

• ประกอบดว้ยสารอินทรีย ์2 

ชนิดตอ่กนั 

  คือ เบสอะดีนีนกบัน ้าตาลไรโบส 

  เรียกว่าอะดีโนซีน แลว้ตอ่กบั

  หมู่ฟอสเฟต 3 หมู่ โครงสรา้งของ ATP



ฟอสโฟรเีลชนั

ATP ADP+Pi

พลงังาน 7.3 กิโลแคลอร/ีโมล

พลงังานจากกระบวนการเมแทบอลิซึม



การสลายอาหารระดบัเซลล์

• แบบใชอ้อกซิเจน

• แบบไม่ใชอ้อกซิเจน



การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบใชอ้อกซิเจน

• มี 3 ขั้นตอน คือ 

  ไกลโคลิซิส 

  วฏัจกัรเครบส ์และ

  การถ่ายทอดอิเล็กตรอน 

  ดงัภาพ

ขั้นตอนการสลายกลโูคสแบบใชอ้อกซิเจน



1. ไกลโคลิซิส

• กระบวนการสลายกลโูคส (C 6 อะตอม) 

  เป็นกรดไพรูวิก (c 3 อะตอม)

• กรดไพรูวิกเขา้สู่ไมโทคอนเดรีย

  ท าปฏิกิริยากบัโคเอนไซม ์เอ 

  ไดแ้อซิทิลโคเอนไซม ์เอ ดงัภาพ

ภาพกระบวนการไกลโคลิซิส

ภาพกรดไพรูวิก 1 โมเลกุลเปล่ียนเป็นแอซิทิลโคเอนไซม ์เอ 1 โมเลกุล



2. วฏัจกัรเครบส์

• เป็นกระบวนการเกิดข้ึน

บรเิวณเมทรกิซ ์ ในไมโท

คอนเดรยี

• มีการสลายแอซิทิลโค

เอนไซม ์เอ ได ้Co2 เก็บ

พลงังานไดใ้นรูป NADP 3 

โมเลกุล FADH2 1 โมเลกุล 

และ ATP 1 โมเลกุล

 

วฏัจกัรเครบส ์ 1 วฏัจกัร



3. กระบวนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน
• เป็นกระบวนการท่ีมีการส่งอิเล็กตรอนระหว่างตวัใหอิ้เล็กตรอน 

  (ไดแ้ก่ NADH และ FADH2 ) กบัตวัรบัอิเล็กตรอน 

  (สารประกอบท่ีแทรกอยูท่ี่เยือ่หุม้ชั้นในของไมโทคอนเดรีย) 

  และมีการปลดปล่อยพลงังานออกมาทีละนอ้ย

• มีออกซิเจนเป็นตวัรบัอิเล็กตรอนตวัสุดทา้ยและไดน้ ้าเป็นผลิตภณัฑ์



สรุปกระบวนการสลายกลโูคสโดยใชอ้อกซิเจน  ดงัรูป



การสลายลิพิดและโปรตนี

ลิพิด • เม่ือผ่านการยอ่ยจะไดก้รดไขมนัและกลีเซอรอล
• กลีเซอรอล เขา้สู่กระบวนการในช่วงไกลโคลิซิส
• กรดไขมนั  จะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 
  โดยการตดัสารไฮโดรคารบ์อนออกทีละ 2 คารบ์อนอะตอม 

  สรา้งเป็นแอซิทิลโคเอนไซม ์เอ แลว้เขา้สู่วฏัจกัรเครบส์

กรดอะมิโน • เปล่ียนแปลงไดห้ลายแบบ เช่น เปล่ียนเป็นไพรูวิก , 
   แอซิทิลโคเอนไซม ์เอ , หรือเปลี่ยนเป็นสารตวัใดตวัหน่ึง

   ในวฏัจกัรเครบส์

• การเปล่ียนแปลงมีการตดัหมู่อะมิโนออกก่อน หรือยา้ยต าแหน่ง
  ไปหมู่อะมิโนท่ีหลดุออกมาจะเปลี่ยนเป็นแอมโมเนีย (NH3)



แผนภาพสรุปกระบวนการสลายสารอาหารทั้ง 3 ประเภท



การสลายโมเลกุลของสารอาหารแบบไม่ใชอ้อกซิเจน

• ในภาวะท่ีไม่มีแกส๊ออกซิเจนเพียงพอหรือไม่มี  ท าให ้NADH 

   และ FADH2 ไม่สามารถถ่ายทอดอิเล็กตรอนใหก้บั

   ตวัรบัอิเล็กตรอนตา่งๆได้

• เซลลมี์กระบวนการผนักลบัให ้NADH กลายเป็น NAD+

   เพื่อไม่ใหก้ระบวนการไกลโคลิซิสหยุดชะงกั และสรา้ง ATP ได ้ 

   กระบวนการน้ีเรียกว่า กระบวนการหมกั ( fermentation )



กระบวนการหมกัแอลกอฮอล์

กระบวนการหมกักรดแลกตกิ

• กรดแลกตกิจะถูกล าเลียงไปยงัตบัเพ่ือสงัเคราะหเ์ป็นกลูโคสตอ่ไป



.... จบแลว้ .... 


